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1. Mandatul non-imperativ: 
a) este prohibit în dreptul constituţional doar 
dacă puterea transmisă este suficient de precisă; 
b) este specific în dreptul constituţional; 
c) este posibil în dreptul constituţional doar dacă 
voinţa transmisă este suficient de precizată. 
2. Se consideră drept interpretare oficială 
autentică a unei legi: 
a) interpretarea unui act de legislaţie făcută de 
către autoritatea care a emis actul original, deci a 
legii prin lege, a ordonanţei prin ordonanţă ş.a. 
b) interpretarea unui act de legislaţie făcută de 
un organ judecătoresc; 
c) interpretarea unui act de legislaţie realizată de 
către un organ al administraţiei publice. 
3. Independenţa instanţelor semnifică faptul că: 
a) judecătorul poate fi sancţionat disciplinar 
pentru soluţia dată dacă a fost incompetent în 
cazul acelei soluţii; 
b) deciziile instanţelor superioare au valoare de 
izvor de drept pentru magistraturile inferioare;  
c) deciziile  de îndrumare obligatorii pentru 
instanţele inferioare nu sunt admisibile. 
4. Scopul plângerii prealabile este de a ajuta 
părţile să soluţioneze litigiul pe cale amiabilă, 
aceasta fiind echivalenta concilierii din litigiile 
comerciale, solicitarea formulată prin plângere 
putând fi : 
a) anularea actului administrativ, în tot sau în 
parte; 
b) repararea pagubei cauzate autorului plângerii 
prin actul administrativ atacat şi, eventual, 
reparaţii sau daune morale; 
c) reexaminarea actului administrativ în vederea 
revocării sale în tot sau în parte. 
5. Dreptul subiectiv principal este considerat: 
a) un drept a cărui soartă juridică depinde de 
existenţa unui alt drept subiectiv; 
b) un ansamblu de reguli juridice publice şi 
generale; 
c) dreptul care are o existenţă de sine stătătoare 
şi, pe cale de consecinţă, pentru a se exercita, nu 
depinde de existenţa unui alt drept. 
6. Interpelarea reprezintă: 
a) o somaţie adresată unui ministru sau 
guvernului, prin intermediul Primului ministru, 
de a explica gestiunea ministerului sau politica 
generală a Guvernului, care provoacă o 
dezbatere generală în Cameră şi comportă o 
sancţiune politică, angajând responsabilitatea 
ministerială directă; 

b) actul prin care un membru al Parlamentului îi 
cere unui ministru sau Guvernului explicaţii 
asupra unui subiect determinat, act care este 
lipsit de sancţiune politică mediată;  
c) procedura în vederea cercetării anumitor fapte 
a căror clarificare este necesară Parlamentului 
pentru a îndeplini funcţia sa legislativă de 
control al propriilor membri sau al Executivului. 
7. Titularii dreptului de a aplica principiul 
autonomiei locale sunt: 
a) consiliile locale, primarii şi consiliile judeţene 
; 
b) consiliile locale, primăriile şi consiliile 
judeţene; 
c) consiliile locale şi consiliile judeţene, primarii 
şi preşedinţii consiliilor judeţene. 
8. Identificarea persoanei fizice se face prin 
următoarele elemente: 
a) cetăţenie, sediu, stare civilă, domiciliu; 
b) nume, naţionalitate, domiciliu, sediu social; 
c) nume, cetăţenie, domiciliu, stare civilă. 
9. Conceptul de competenţă a autorităţilor 
administraţiei publice locale este: 
a) sinonim cu cel de capacitate de folosinţă din 
dreptul civil; 
b) sinonim cu cel de capacitate de exerciţiu din 
dreptul civil; 
c) conceptul care evidenţiază că autorităţile 
administraţiei publice locale au învestitura legală 
pentru a acţiona într-un anumit teritoriu, într-un 
anumit domeniu de activitate, la un moment dat. 
10. Principiile de organizare a statului federal 
sunt: 
a) principiul autonomiei; principiul participării; 
principiul suprapunerii; 
b) principiul suprapunerii; principiul autonomiei; 
principiul participării statului federal la formarea 
legislativului şi a executivului fiecărui stat 
federat; 
c) principiul suprapunerii; principiul 
indivizibilităţii teritoriului; principiul 
autonomiei. 
11. Dispoziţia – element central al modelului de 
structurare internă a normei juridice stabileşte: 
a) condiţiile în care intră în acţiune un 
comandament prescris, ce pot consta într-o stare 
de drept sau de fapt sau într-un amestec dintre o 
stare de drept şi o stare de fapt; 
b) o consecinţă juridică pozitivă sau negativă ce 
se reflectă asupra unui subiect de drept; 
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c) un anumit tip de conduită ce poate cuprinde o 
obligaţie de a face, de  a nu face sau facultatea 
de a face, ce cade în sarcina unui subiect de 
drept. 
12. În sistemul judiciar românesc sunt organizate 
secţii de contencios administrativ la: 
a) judecătorie, tribunal, curte de apel, Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie; 
b) tribunal, curte de apel şi Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie; 
c) judecătorie, tribunal şi curte de apel. 
13. Se atacă în contenciosul administrativ numai 
pentru exces de putere: 
a) actele administrative emise pentru aplicarea 
regimului stării de război, al stării de asediu sau 
al celei de urgenţă, cele care privesc apărarea şi 
securitatea naţională ori cele emise pentru 
restabilirea ordinii publice, precum şi pentru 
înlăturarea consecinţelor calamităţilor naturale, 
epidemiilor şi epizootiilor; 
b) actele administrative ale autorităţilor publice 
care privesc raporturile acestora cu Parlamentul 
României; 
c) actele de comandament cu caracter militar. 
14. Persoana fizică dobândeşte personalitate 
juridică (capacitate de folosinţă) la vârsta de: 
a) 18 ani; 
b) la naştere; 
c) prin moştenire. 
15. Litigiile cu privire la delimitarea domeniului 
public al statului, judeţelor, comunelor, oraşelor 
sau al municipiilor sunt de competenţa: 
a) secţiilor civile din cadrul judecătoriilor;  
b) secţiilor de contencios administrativ din 
cadrul tribunalelor; 
c) secţiilor de contencios administrativ din 
cadrul tribunalelor sau curţilor de apel, după caz. 
16. Deconcentrarea constă în: 
a) trimiterea în teritoriu a unor reprezentanţi ai 
puterii centrale, care să exercite atribute ale 
acesteia în teritoriul respectiv în mod relativ 
autonom de Executivul central; 
b) trimiterea în teritoriu a unor reprezentanţi ai 
Executivului central, care să exercite atribute de 
reglementare primară în teritoriul respectiv în 
mod relativ autonom de Executivul central; 
c) trimiterea în teritoriu a unor reprezentanţi ai 
puterii centrale, care să exercite atribute ale 
acesteia în teritoriul respectiv sub puterea 
ierarhică a Executivului central. 

17. Elementele constitutive ale statului, din 
punct de vedere sociologic, sunt: 
a) teritoriul; poporul; puterea organizată ce 
dirijează poporul; ordinea socială, politică, 
economică şi juridică pe care puterea şi-o 
propune ca scop; 
b) populaţia; teritoriul; puterea ce dirijează 
grupul; ordinea politică, economică, socială şi 
juridică pe care puterea şi-o propune ca scop; 
c) teritoriul; populaţia; puterea organizată ce 
dirijează grupul; ordinea politică, economică, 
socială şi juridică pe care puterea şi-o propune ca 
scop 
18. Statul de drept poate prezenta următoarele 
forme: 
a) statul de drept formal şi funcţional; statul de 
drept parlamentar; statul de drept jurisdicţional; 
statul de drept social; 
b) statul de drept administrativ; statul de drept 
parlamentar; statul de drept social; statul de drept 
jurisdicţional; 
c) statul de drept liberal; statul de drept 
funcţional; statul de drept parlamentar; statul de 
drept social. 
19. În regimurile parlamentare: 
a) Executivul poate dizolva Legislativul;  
b) Preşedintele este ales prin vot direct; 
c) nu există instituţia răspunderii ministeriale. 
20. Principiul indivizibilităţii teritoriului în statul 
unitar descentralizat presupune: 
a) că acesta poate fi împărţit şi la nivel 
administrativ; 
b) că acesta poate fi împărţit în unităţi 
administrativ-teritoriale, nu şi la nivelul ordinii 
juridice; 
c) că acesta poate fi împărţit şi în state federate. 
21. Prerogativa de a exercita controlul 
jurisdicţional privind legalitatea actelor 
administrative este rezervată: 
a) de regulă instanţelor de contencios 
administrativ, iar în cazul excepţiei de 
nelegalitate şi instanţelor învestite să soluţioneze 
fondul litigiului ; 
b) în exclusivitate instanţelor de contencios 
administrativ; 
c) organelor administrativ-jurisdicţionale. 
22. Este îndreptăţită să formuleze plângere 
prealabilă şi persoana vătămată într-un drept al 
său ori într-un interes legitim, printr-un act 
administrativ cu caracter individual, adresat altui 
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subiect de drept, din momentul în care a luat 
cunoştinţă, pe orice cale, de existenţa acestuia: 
a) în limitele termenului de 30 de zile de la 
luarea la cunoştinţă; 
b) în limitele termenului de 30 de zile de la 
emiterea actului; 
c) în limitele termenului de 6 luni de la emiterea 
actului. 
23. Prin Legea nr.188/1999, cu  modificările la 
zi, cazierul administrativ este definit ca fiind: 
a) un document eliberat de inspectoratele 
judeţene de poliţie, cuprinzând sancţiunile 
contravenţionale aplicate unei persoane fizice; 
b) un act care cuprinde sancţiunile disciplinare 
aplicate funcţionarului public şi care n-au fost 
radiate în condiţiile legii; 
c) un document eliberat de Administraţia 
financiară, în care sunt evidenţiate sancţiunile 
aplicate pentru întârzieri în îndeplinirea 
îndatoririlor legale referitoare la plata 
impozitelor şi taxelor. 
24. În Statutul funcţionarilor publici se prevede 
că: 
a) funcţionarului public îi este interzis să facă 
parte din formaţiuni politice; 
b) funcţionarului public îi este interzis să facă 
grevă; 
c) funcţionarul public are dreptul de asociere în 
sindicate. 
25. Funcţia Parlamentului de a controla 
Guvernul se poate realiza prin: 
a) participarea la desemnarea membrilor 
Guvernului, angajarea răspunderii politice 
ministeriale, control financiar;  
b) demitere, reglementare, control financiar, 
participarea la desemnarea membrilor 
Guvernului, angajarea răspunderii ministeriale; 
c) reglementare, comisii de anchetă, moţiune de 
cenzură, vot de neîncredere, exercitarea unei 
funcţiuni judiciare faţă de membrii Guvernului, 
control bugetar, întrebări scrise, întrebări orale. 
26. Prefectul conduce: 
a) serviciile publice descentralizate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administraţiei publice centrale din unităţile 
administrativ-teritoriale; 
b) serviciile publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administraţiei publice centrale din unităţile 
administrativ-teritoriale; 

c) serviciile publice descentralizate şi serviciile 
publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 
celorlalte organe ale administraţiei publice 
centrale din unităţile administrativ-teritoriale. 
27. Se constituie într-o excepţie de la principiul 
neretroactivităţii legii noi: 
a) o lege civilă ce intră în vigoare la o dată 
prestabilită în conţinutul ei; 
b) o lege penală mai favorabilă; 
c) Ordonanţele de Guvern de Urgenţă. 
28. Prefectura este definită de Legea  nr. 
340/2004 ca fiind: 
a) autoritate administrativă autonomă; 
b) instituţie publică având personalitate juridică; 
c) denumirea sediului instituţiei prefectului. 
29. Dispoziţia unei norme de drept imperativ, cu 
caracter prohibitiv constă în: 
a) impunerea săvârşirii de către un subiect de 
drept a unui anumit tip de acţiune; 
b) interzicerea săvârşirii de către un subiect de 
drept a unei anumite acţiuni; 
c) recomandarea pentru subiecţii de drept a unui 
anumit tip de conduită potrivit specificului 
activităţii pe care o desfăşoară în raporturile de 
muncă. 
30. Actele administrative pe care consiliul local 
le adoptă în exercitarea atribuţiilor care îi revin 
poartă denumirea de : 
a) regulamente; 
b) instrucţiuni; 
c) hotărâri. 
31. Termenul de „drept” în sens subiectiv 
desemnează: 
a) un ansamblu de reguli juridice generale şi 
abstracte care au ca fundament coeziunea 
grupului social; 
b) o prerogativă concedată de ordinea juridică, 
unei persoane de a exercita o funcţie sau o putere 
care nu poate fi garantată pe căi de drept; 
c) o prerogativă concedată unei persoane de către 
ordinea juridică şi garantată pe căi de drept de a 
dispune de o valoare care îi este recunoscută ca 
aparţinându-i, fie ca a sa, fie ca datorată. 
32. Locul şi rolul autorităţilor administraţiei 
publice locale în societate, exprimate prin 
atribuţiile acestora, se definesc: 
a) prin hotărâre a fiecărei autorităţi, adoptată în 
şedinţa de constituire; 
b) numai prin lege; 
c) prin hotărâre a guvernului. 
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33. Regimul reprezentativ este o formă de regim 
politic: 
a) care se bazează pe ideea că poporul poate 
exercita direct suveranitatea, prin referendum;  
b) care se bazează pe ideea că naţiunea nu poate 
exercita suveranitatea decât prin intermediul 
reprezentanţilor, instituiţi pentru a decide în 
locul corpului electoral; 
c) care se bazează pe ideea că poporul nu poate 
exercita suveranitatea decât prin intermediul 
reprezentanţilor. 
34. Dacă Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici atacă la instanţa de contencios 
administrativ un act administrativ prin care se 
încalcă legislaţia privind funcţia publică, acesta : 
a) continuă să producă efecte până la 
soluţionarea în mod definitiv şi irevocabil a 
cauzei; 
b) continuă să producă efecte până la 
soluţionarea în mod definitiv şi irevocabil a 
cauzei sau este suspendat de drept, după caz, în 
funcţie de categoria de acte în care se încadrează 
actul atacat; 
c) este suspendat de drept. 
35. Abrogarea, metodă uzuală de ieşire din 
vigoare a unei legi reprezintă: 
a) un procedeu prin care încetează forţa 
obligatorie a unei legi fondată pe 
incompatibilitatea regulii de drept cu noile 
concepţii juridice şi morale acceptate în 
societate; 
b) un procedeu prin care încetează efectele unei 
legi ca urmare a dispariţiei relaţiilor sociale ce 
constituiau obiectul ei de reglementare; 
c) un procedeu prin care o lege îşi încetează 
efectele datorită adoptării unui act legislativ 
posterior şi contrar ei. 
36. Dreptul de dizolvare este: 
a) mijlocul constituţional prin care Executivul, 
fie şeful statului, fie şeful Guvernului, pune 
capăt unei legislaturi; 
b) mijlocul constituţional prin care şeful 
Executivului poate decide încetarea înainte de 
termen a mandatului Parlamentului;  
c) mijlocul constituţional prin care Guvernul 
pune capăt mandatului Parlamentului sau al unor 
parlamentari. 
37. Dacă, în urma admiterii acţiunii în 
contencios administrativ, autoritatea publică este 
obligată să încheie, să înlocuiască sau să 
modifice actul administrativ, să elibereze un alt 

înscris sau să efectueze anumite operaţiuni 
administrative, executarea hotărârii definitive se 
face: 
a) în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar 
în lipsa unui astfel de termen, în cel mult 30 de 
zile de la data rămânerii definitive a hotărârii;  
b) în termenul general de 3 ani de la data 
rămânerii definitive a hotărârii;  
c) oricând, începând din momentul pronunţării 
hotărârii definitive. 
38. Adoptarea unei moţiuni de cenzură are drept 
efect: 
a) dizolvarea Guvernului; 
b) obligaţia Guvernului de a demisiona; 
c) reafirmarea încrederii în Guvern. 
39. Persoana juridică, denumită şi persoană 
morală, în considerarea calităţii de subiect de 
drept este: 
a) o entitate socială organizată de sine stătător; 
b) fiinţa umană privită din unghiul de vedere al 
aptitudinii de a fi subiect de drept; 
c) corpul uman care ca element al personalităţii 
juridice presupune o protecţie contra atingerilor 
provenite de la alţii, dar şi contra persoanei 
însăşi. 
40. Ordonanţele de Guvern sunt considerate: 
a) acte cu caracter legislativ care emană de la un 
organ al administraţiei publice – Guvernul; 
b) acte administrative emise de Guvern în baza 
funcţiei executive; 
c) acte administrative care pot fi controlate pe 
calea contenciosului administrativ. 
41. Autonomia locală este limitată în cadrul 
statului unitar descentralizat de: 
a) indivizibilitatea teritoriului, indivizibilitatea 
suveranităţii, indivizibilitatea poporului;  
b) indivizibilitatea şi inalienabilitatea teritoriului; 
unitatea corpului politic şi egalitatea cetăţenilor; 
c) inalienabilitatea teritoriului, indivizibilitatea 
suveranităţii, indivizibilitatea poporului. 
42. Capacitatea de folosinţă a fiinţei umane în 
considerarea calităţii de a fi subiect de drept: 
a) începe de la data naşterii, cu condiţia ca cel 
născut să se nască viu şi încetează prin deces; 
b) începe de la vârsta de 18 ani şi încetează la 
moartea persoanei; 
c) începe la vârsta de 14 ani şi încetează în 
momentul săvârşirii unei fapte incriminate de 
legea penală. 
43. Regimul juridic al funcţiei publice este 
reglementat:  
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a) prin Statutul funcţionarilor publici pentru toţi 
funcţionarii publici din România, cu excepţia 
celor a căror activitate este reglementată prin 
statute speciale; 
b) prin Statutul funcţionarilor publici pentru toţi 
funcţionarii publici din România; 
c) prin Statutul funcţionarilor publici pentru toţi 
angajaţii din sectorul public. 
44. Principiul autonomiei locale în statele unitare 
descentralizate este un principiu: 
a) cu valoare legală; 
b) cu valoare infra-constituţională; 
c) cu valoare constituţională. 
45. Constituţionalizarea principiului separaţiei 
puterilor în stat are drept consecinţe: 
a) posibilitatea cumulării funcţiilor legislativă, 
executivă şi judiciară; controlul executivului de 
către legislativ; controlul legislativului de către 
executiv; 
b) prohibirea cumulării funcţiilor legislativă, 
executivă şi judiciară; controlul reciproc între 
puteri; 
c) posibilitatea cumulării funcţiilor legislativă şi 
executivă; controlul legislativului de către 
executiv. 
46. Principiul care domină în materia aplicării 
legii în spaţiu, potrivit cu care legea se aplică în 
limitele teritoriului statului a cărui organ 
legislativ a edictat-o este: 
a) principiul egalităţii tuturor în faţa legii fără 
privilegii şi fără discriminări; 
b) principiul efectului imediat al unei legi noi; 
c) principiul teritorialităţii. 
47. Definiţia noţiunii de serviciu public 
reglementată în Legea nr.554/2004 este: 
a) serviciul public este o structură care 
desfăşoară o activitate având ca scop satisfacerea 
unui interes public; 
b) serviciul public este activitatea organizată sau, 
după caz, autorizată de o autoritate publică, în 
scopul satisfacerii unui interes legitim public; 
c) serviciul public este activitatea de satisfacere a 
unui interes legitim public şi structura care 
desfăşoară o asemenea activitate. 
48. Procedeele răspunderii ministeriale sunt: 
a) moţiunea de cenzură, moţiunea simplă şi 
învestirea cu încredere a guvernului; 
b) moţiunea simplă, moţiunea de cenzură, 
angajarea răspunderii Guvernului asupra 
programului sau a unei declaraţii de politică 

generală, angajarea răspunderii Guvernului 
asupra unui text sau a unui proiect de lege; 
c) dizolvarea, moţiunea simplă, moţiunea de 
cenzură, întrebările, interpelarea şi angajarea 
răspunderii Guvernului. 
49. În mod tradiţional sunt considerate norme de 
la care nu se poate deroga sub nici o formă şi 
care se impun unui subiect de drept de o manieră 
absolută: 
a) normele permisive şi de recomandare; 
b) normele imperative; 
c) normele dispozitive şi supletive. 
50. Suspendarea de drept a mandatului de 
consilier local intervine: 
a) dacă se află într-un caz de incompatibilitate; 
b) în cazul absenţei nemotivate de la trei şedinţe 
ordinare ale consiliului local,  consecutive; 
c) numai în cazul în care acesta a fost arestat 
preventiv. 
51. Inalienabilitatea teritoriului presupune: 
a) imposibilitatea transmiterii prin moştenire 
legală a unor părţi din teritoriul statului către 
cetăţenii Uniunii Europene; 
b) imposibilitatea trecerii teritoriului unui stat, în 
parte sau în totalitate, sub suveranitatea unui alt 
stat existent sau care s-ar constitui prin acest act 
însuşi;  
c) imposibilitatea vinderii unor părţi din 
teritoriul statului. 
52. Consilierii locali se reunesc în şedinţă 
ordinară: 
a) săptămânal; 
b) lunar; 
c) ori de câte ori este nevoie, la cererea 
primarului sau a cel puţin o treime din numărul 
membrilor consiliului. 
53. Elementele caracteristice care determină 
individualitatea persoanei juridice, ca fiind 
distinctă de subiecţii de drept ce o compun sunt: 
a) organizare proprie, scop comun, patrimoniu 
comun; 
b) individualitate juridică distinctă, scop şi 
patrimoniu comune; 
c) organizare proprie, de sine-stătătoare, scop 
propriu, în acord cu interesul general, patrimoniu 
propriu, individualitate juridică distinctă. 
54. Se consideră că au dreptul de a controla 
activitatea legislativă a Guvernului, aprobând 
sau respingând prin lege ordonanţele emise de 
acest organ executiv: 
a) instanţele de judecată; 
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b) Parlamentul; 
c) Preşedintele României şi specialiştii în 
domeniul juridic. 
55. Capacitatea unui subiect de drept de a 
exercita drepturi şi a-şi asuma obligaţii săvârşind 
personal şi singur acte juridice, lipseşte în cazul: 
a) minorilor până la 14 ani, pensionarilor şi 
alienaţilor mintal; 
b) persoanelor cu vârsta de până la 25 ani, 
persoanelor puse sub interdicţie şi alienaţilor 
mintal; 
c) minorilor până la 14 ani, alienaţilor mintal şi 
persoanelor puse sub interdicţie. 
56. Drepturile subiective patrimoniale reprezintă 
acea categorie de drepturi care prin natura lor: 
a) au un conţinut moral şi pe cale de consecinţă 
nu pot fi evaluate în bani; 
b) au un conţinut economic, în sensul că pot fi 
măsurate în bani; 
c) drepturile inerente calităţii de om, precum 
libertatea de mişcare, libertatea cuvântului, 
dreptul la viaţă, la integritate fizică, la onoare. 
57. Identificarea unei persoane juridice, în sensul 
individualizării subiectului de drept ca subiect 
distinct în raporturile juridice, se pot face în 
principal prin: 
a) nume, domiciliu, naţionalitate; 
b) denumire, sediu, stare civilă, cetăţenie; 
c) nume, sediu social, naţionalitate. 
58. Ordonanţele de Guvern obişnuite intră în 
vigoare: 
a) prin promulgarea lor de către Curtea 
Constituţională; 
b) la 3 zile de la publicarea lor în Monitorul 
Oficial dacă în conţinutul lor nu se prevede o altă 
dată; 
c) după depunerea lor spre aprobare la 
Parlament. 
59. În cazul frontierelor aeriene este vorba de 
întinderea drepturilor statului asupra 
următoarelor părţi din coloana de aer: 
a) partea inferioară a atmosferei; stratosfera şi 
nanosfera; 
b) atmosfera, până la limita sa superioară; 
c) atmosfera, pâna la limita sa superioară şi, în 
caz de război, partea inferioară a spaţiului 
cosmic. 
60. Structurile care alcătuiesc administraţia 
publică locală din România: 
a) au competenţă materială, competenţă 
temporală şi competenţă teritorială; 

b) au numai competenţă materială şi competenţă 
teritorială; 
c) au competenţă legală şi competenţă definită în 
funcţie de principiul oportunităţii. 
61. Controlul jurisdicţional al activităţii 
legislative a Guvernului este realizat de: 
a) preşedintele României prin intermediul Curţii 
Constituţionale şi a autorităţii executive; 
b) Curtea Constituţională, pe calea excepţiei de 
neconstituţionalitate; 
c) Parlament, pe calea contenciosului 
administrativ. 
62. Cauzele care au ca obiect raportul de serviciu 
al funcţionarului public sunt de competenţa: 
a) secţiei de contencios administrativ şi fiscal a 
tribunalului, cu excepţia situaţiilor pentru care 
este stabilită expres prin lege competenţa altor 
instanţe; 
b) secţiei de contencios administrativ şi fiscal a 
curţii de apel, cu excepţia situaţiilor pentru care 
este stabilită expres prin lege competenţa altor 
instanţe; 
c) secţiei de litigii de muncă din cadrul 
tribunalului. 
63. În regimurile prezidenţiale: 
a) Executivul îşi subordonează Legislativul, 
puterile nu colaborează între ele şi nu există 
mijloace de acţiune reciprocă a puterilor uneia 
asupra alteia; 
b) puterile colaborează funcţional, Executivul şi 
Legislativul sunt egale, Preşedintele statului este 
ales prin vot direct de către popor şi poate 
dizolva legislativul; 
c) puterile nu colaborează funcţional şi nu pot 
acţiona una asupra alteia, Executivul şi 
Legislativul sunt egale, Preşedintele statului este 
ales, prin vot direct, de către popor. 
64. Procedeele guvernământului semi-direct 
sunt: 
a) referendumul; dreptul de veto; iniţiativa 
populară; revocarea populară; 
b) referendumul; plebiscitul; veto-ul popular; 
revocarea populară; dreptul de iniţiativă; 
c) referendumul; veto-ul popular; iniţiativa 
populară; revocarea populară. 
65. Norma juridică se înfăţişează a fi elementul 
structural al ordinii de drept prin însuşirea unora 
dintre următoarele trăsături esenţiale: 
a) caracter atipic, obligatoriu, general, personal 
şi public; 
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b) caracter general, impersonal, tipic, public, 
obligatoriu; 
c) caracter particular, obligatoriu, tipic, 
impersonal, public. 
66. Suntem în prezenţa unei sancţiuni alternative 
când: 
a) organul de aplicare poate opta între două 
tipuri de sancţiuni – închisoare sau amendă 
penală; 
b) organul de aplicare poate opta pentru 
aplicarea a două sancţiuni în acelaşi timp – 
închisoare şi interzicerea exercitării unor 
drepturi; 
c) întinderea consecinţelor juridice ale încălcării 
unei norme este lăsată la aprecierea interpretului, 
legea stabilind doar un minim sau un maxim al 
pedepsei-închisoare de la 3 la 15 ani. 
67. Suveranitatea internă a statului înseamnă: 
a) că doar în numele statului sunt reglementate 
conduitele; numai statul şi administraţiile private 
pot pune în mişcare acţiunea publică; 
b) că numai statul şi minorităţile naţionale pot 
edicta reguli de drept şi doar statul are puterea de 
a le face respectate, la nevoie, prin forţă;  
c) că numai statul poate edicta reguli de drept şi 
numai statul poate pune în mişcare acţiunea 
publică. 
68. Bicamerismul inegalitar presupune: 
a) Camera secundă dispune de un drept de veto 
absolut asupra legislaţiei; 
b) prima Cameră poate răsturna singură 
Guvernul;  
c) Camera secundă este egală primei Camere, 
aleasă prin vot universal direct. 
69. Populaţia unui stat este formată din: 
a) rezidenţi şi apatrizi; 
b) cetăţenii statului respectiv, indiferent dacă 
sunt născuţi pe teritoriul acelui stat şi străini; 
c) cetăţeni, apatrizi şi străini. 
70. Intră în categoria persoanelor constituite 
conform legii, dar din iniţiativa persoanelor 
particulare: 
a) sindicatele, statul, asociaţiile, partidele 
politice; 
b) partidele politice, sindicatele, asociaţiile, 
fundaţiile, societăţile; 
c) sindicatele, societăţile, asociaţiile, statul. 
71. Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici defineşte funcţionarul 
public ca fiind: 

a) orice persoană fizică învestită într-o funcţie 
publică de către electorat, prin vot direct, secret, 
egal şi liber exprimat; 
b) orice persoană fizică angajată într-un serviciu 
public;  
c) orice persoană numită într-o funcţie publică, 
în condiţiile legii. 
72. În statul de drept, controlul respectării 
ierarhiei normative se face prin: 
a) controlul constituţionalităţii şi 
convenţionalităţii legilor; controlul legalităţii 
actelor administrative; controlul conformităţii 
actelor de aplicare;  
b) controlul constituţionalităţii şi 
convenţionalităţii legilor şi tratatelor 
internaţionale; controlul legalităţii actelor 
administrative; controlul conformităţii actelor de 
aplicare; 
c) controlul constituţionalităţii legilor şi 
tratatelor internaţionale; controlul 
convenţionalităţii legilor; controlul legalităţii 
actelor administrative; controlul conformităţii 
actelor de aplicare. 
73. Bunurile din domeniul privat al statului pot fi 
transferate în domeniul public al acestuia prin: 
a) hotărâre a Parlamentului României; 
b) hotărâre a Guvernului României; 
c) ordonanţă a Guvernului României. 
74. Legea este actul normativ emis în exercitarea 
funcţiei legislative, când îndeplineşte 
următoarele condiţii: 
a) este un act normativ cu caracter general care 
reglementează primar un domeniu; 
b) este un act normativ dat în exercitarea funcţiei 
executive; 
c) este un act al Parlamentului cu caracter 
particular adoptat după proceduri prestabilite. 
75. Declararea recursului împotriva unei hotărâri 
judecătoreşti pronunţată de instanţa de 
contencios administrativ se face în termen de: 
a) 15 zile de la pronunţare ori de la comunicare, 
fiind calculat pe zile libere; 
b) 15 zile de la comunicare, fiind calculat pe zile 
libere; 
c) 30 de zile calendaristice. 
 


